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UM CÃO QUE SE CHAMAVA ANTÓNIO!...
Alguns amigos meus andam 

com os lábios virados para as 
botas, cabisbaixos que mete dó, 
cabeça a fumegar de tanto pen-
samento sobre o futuro, imagi-
nando que um dia, um dos par-
tidos da nossa praça pode vir a 
governar o país. 

Até aqui eles ainda brincavam 
com a anedota do casal que ti-
nha quatro filhos: a Teté, a Fifi, o 
Tó e o Necas. Por coincidência, 
esse mesmo casal tinha um cão 
que se chamava António. 

Também os ouvia contar a 
anedota do missionário que ca-
minhava pela selva, meditabun-
do e sereno. Eis senão quando 
lhe aparece um leão. Nada de 
pensar em abatê-lo, que isso vai 
contra o sentir de um bom hu-
mano. Rezou então: “ó Senhor, 
dá sentimentos cristãos a este 
leão”. Quase não acabava de re-
zar. O leão levantou a pata direita 
da sua dianteira, benzeu-se e re-
zou: abençoai, Senhor, o alimen-
to que vou tomar. E zás… 

Tudo triste: os que gostam da 
tauromaquia, e de cuidar dos 
cavalos, e do revigoramento 
dos touros, temem o porvir. Os 
caçadores, já têm vergonha de 
apresentar a arma; os pescado-
res andam a pôr a cana de pes-
ca atrás da porta, como se fosse 
uma vassoura.

E outros dizem que a coisa 
está mesmo sombria: gostam 
tanto do arroz de cabidela, mas 
começam a pensar que, com 
sorte, só vão poder comer os 
grãos com feijão ou com alguma 
tronchuda; gostam dum coelhi-
nho, mas daqui a pouco nem 
com o ovo da páscoa dentro de 
um papel lustroso prateado; ai 
que bem lhes sabia o cabritinho 
ali pelos Aleluias, mas a coisa 
está a virar para a salada com 
cebola; sempre espreitam uma 

oportunidade para ir à Bairrada, 
que aqueles leitõezinhos são de 
se lhes meter o dente, mas vão 
te que se contentar com as ba-
tatas fritas; e tudo isto para já 
não falar no Natal, o bacalhau 
substituído por uma comida de 
grilo (chamam-lhe alface), ou 
por uns grelinhos. E para ani-
mar a festa, lá vamos à nossa 
infância (não àquela parte em 
que se falava da cadeia ali-
mentar, da sequência normal 
de predadores, da alimentação 
equilibrada entre carne e pei-
xe…), mas àquela em que se 
canta: “Tenho grelinhos, tenho 
grelinhos, tenho grelinhos no 
meu quintal”.

Outro dia o Manuel – ain-
da tenho amigos com nome de 
gente – disse-me que estava 
com medo de um dia chegar ao 
restaurante e pedir a ementa. 
Óculos no sítio (há ementas que 
são para ver bem com os óculos; 
e também há idades em que as 
ementas já não se enxergam sem 
os óculos), conseguirá apelas ler: 
brócolos com espinafres; arroz 
de grelos com ervilhas; milho 
moído com pipocas; pepino com 
tomate e cereais…

Bem tento consolá-los. Tento 
fazer-lhes perceber que os ratos 
vão finalmente poder circular 
pela casa sem serem atacados 
com veneno, ou corridos à pau-
lada; que os piolhos e as lên-
deas vão poder patinar à von-
tade na cabeça de todos, com 
momentos de ginástica artística 
onde encontrarem piso mais 
lustroso e desimpedido; que os 
javalis podem fazer companhia 
aos atletas nas corridas por Es-
pinho ou Sobreposta; que as 
cobras têm posturas humildes 
e até rastejantes; que os lobos 
têm uma musicalidade graciosa 
quando uivam… 

Enfim, tantas e tão boas ra-
zões para o endeusamento dos 
animais, a tratar com o carinho 
que se não devota aos huma-
nos, rodeados da atenção que 
o vizinho, o colega de trabalho, 
ou o pai que está no lar não co-
nhecem, protegidos nos seus 
direitos (nada de os matar an-
tes do tempo, nada de abortos, 
nada de eutanásia…), a cumu-
lar de toda a solicitude e cari-
nho.

Qualquer dia, por este an-
dar, ainda vamos ter de pedir 
que nos tratem como cães. Te-
remos então quem nos defen-
da a vida, quem cuide sempre 
de nós, quem nos proporcione 
vestuário e  alimento, quem 
zele pela nossa saúde, quem 
impeça o nosso abate prema-
turo, quem nos leve a passear, 
quem não prescinda da nossa 
companhia e, com um bocado 
de sorte, até quem nos leve ao 
colo. 

Triste sociedade esta, em que 
a pirâmide dos valores aparece 
invertida.

Nada tenho contra os ani-
mais. E defendo que devem ser 
bem tratados. Mas…na missão 
deles. No lugar que lhes cabe. 
E sem porem em causa os hu-
manos.

 Mas o que não aceito mes-
mo é a supremacia deles sobre 
os humanos. Não estou mesmo 
disposto a aceitar que o cão seja 
o único… a chamar-se Antó-
nio!...

P.S.: Espero que se algum cão 
ler esta crónica, esteja vacinado 
conta a raiva!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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PEDIDO 
“Agradecemos a todos os assinantes do “Ecos do Sameiro” que 
têm o pagamento de assinatura em atraso, o favor de regulariza-
rem a situação”.
Obrigado.

santuariodosameiro.pt

facebook.com/Santuário-Do-Sameiro-Braga

IBAN (BANCO MONTEPIO): PT50.0036.0038.99100751254.74

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
50,00 - Rosa Santos Vieira Figueiredo, 

  Albertina Conceição Silva Costa.

40,00 - Maria Teresa Pereira Branca Melo.

20,00 - Maria Conceição Costa Mesquita, 

  José Santos Pereira, 

  Joaquim Vieira Costa, 

  Maria Aurora Alves Pereira Crisóstomo

  António Craveiro Lopes, 

  António Cunha Azevedo, 

  Avelino Marques Peres Filipe, 

  Maria Florinda Vieira G.L. Santos, 

  José Manuel Araújo Pereira.

15,00 - Manuel Barroso Costa, 

  Maria Lurdes Faria.

11,00 - Álvaro Pinheiro.

10,00 - Rosa Maria Rodrigues, 

  Rosa Silva, 

  Celestino Oliveira Lopes, 

  Custódio Barbosa Oliveira, 

  Abilio Mendes Oliveira, 

  António Manuel Costa Ferreira, 

  Ramiro Ferreira Mendes, 

  Maria Sameiro Macedo Araújo Leão, 

  Maria Amélis Brás Marques, 

  Isabel Rodrigues Silva Braga, 

  António Manuel Costa Ferreira

JUBILEUS DE CASAMENTO
janeiro

BODAS DE PRATA
 → Alcino Correia Xavier da Silva  

e Maria Aurora Rodrigues Faria Xavier da Silva,  
Brito (Guimarães)

BODAS DE OURO
 → António Xavier Correia  

e Casimira Ferreira Gomes Correia,  
Vimieiro (Braga)

 → João Fernandes Ferreira  
e Irene Pereira Dias Ferreira,  

Oriz – Santa Marinha (Vila Verde)

PENSAMENTOS
“A tolerância chegará a tal ponto 
que as pessoas inteligentes 
serão impedidas de fazer qualquer reflexão 
para não ofender os imbecis”.
 (Fiódor Dostoiévski)

“Vive como a ostra.
Quando é invadida por um grão de areia, 
uma pequena pedra que a fere, 
não se deixa abater…
Mas, dia após dia, 
transforma a sua dor
numa pérola”.

“A mentira corre o mundo
enquanto a verdade de veste”.

“Quando perdes alguém que amas,
obténs um anjo que já conheces”.

“Aqueles que amamos e já partiram, 
não estão mais onde estavam;
mas estão por todo o lado
por onde nós possamos andar”.
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SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Horários 
das celebrações

Segunda-feira  
a Sábado (de manhã)  

na Basílica):
10.00h  

 16.30h (precedida  
da recitação do terço)

Sábado à tarde,  
Domingos e Dias  

Santos (na Cripta)
16.00h – Terço
16.30h – Missa

Domingo:
07.30h | 09.30h 
|11.30h | 16.30h

Terço: 16.00h

Confissões:
(Aos Domingos, 

na Capela 
da Reconciliação  

 Cripta)
09.00H – 12.00H
14.30H – 16.30H

Horário 
do Santuário

De Novembro a Março

Segunda-feira  
a Sábado:

Abertura: 08.00h 
Fecho: 18.00h

Domingo:
Abertura: 07.00h 

Fecho: 18.00h

D. José Cordeiro afirmou, no 
dia em que iniciava solenemen-
te o seu ministério episcopal na 
nossa Arquidiocese, pretérito 
13 de Fevereiro, que a esperan-
ça é a “vocação” da Igreja braca-
rense e o medo, por oposição, 
o “maior obstáculo da esperan-
ça”. Na primeira homilia como 
Arcebispo Primaz, na Sé Ca-
tedral de Braga, D. José referiu 
que a “Igreja sinodal samaritana 
não pode ser um slogan”, mas 
que é o “estilo essencial”.

O novo Arcebispo de Bra-
ga, que tinha tomado posse 
no sábado anterior, definiu a 
esperança como a “vocação” da 
Igreja bracarense e disse que a 
eucaristia é “a alegria e a espe-
rança” da peregrinação católica, 
mas que isso não deve limitar 
os fiéis a “a celebrar a eucaristia 
nem só a acreditar e adorar a 
eucaristia, mas a ser eucaristia 
viva”, partindo do Domingo.

Na presença do Núncio 
Apostólico, D. Ivo Scapolo, dos 
cardeais, bispos e arcebispos de 
Portugal e Espanha e dos ca-
bidos metropolitas de Braga e 
de Santiago de Compostela, o 
Arcebispo Primaz referiu que a 
“Igreja sinodal samaritana não 
pode ser um slogan, um even-
to ou um «fazer por fazer»”, e 
dispôs-se a servir o “Evangelho 
da Esperança” em proximidade 
“com Deus, com o sucessor de 
Pedro, com o colégio episcopal, 
com o presbitério e com o Povo 
santo de Deus, na compaixão e 
na ternura”.

A esperança, tema que 
predominou toda a homilia, 
apontou também o revisitar 
das “raízes, história, trabalho e 
cansaços” de uma Igreja que, 
como diz o Papa Francisco, “ha-
bita sempre nas suas origens” 
para ser, disse D. José Cordeiro, 
“esperança do mundo”, convo-
cando todos para “a missão do 
essencial ao serviço de todo o 
povo de Deus a nós confiado”.

O Arcebispo explicou que 
“só se evangeliza com o Evan-
gelho” e que apenas quem 
assume ser “carente e pobre” 

pode ser “amigo dos pobres, 
reclusos, doentes, peregrinos, 
migrantes, refugiados, vulnerá-
veis, indigentes e marginaliza-
dos nas periferias existenciais, 
sociais e geográficas”. Tudo 
para dizer que é preciso olhar 
“com olhos novos”, mais pre-
cisamente “os olhos de Jesus 
Cristo”.

D. José Cordeiro citou Fer-
nando Pessoa para explicar que 
a realidade existe “antes das 
ideias e das ideologias”, e que 
incita a uma “coragem criativa, 
à confiança e à paciência para 
criar relação no encontro com 
os homens e as mulheres do 
nosso tempo”. Outra coragem, 
a da “alegria e da esperança”, é 
necessária para o “enorme tra-
balho interior a realizar para a 
simplicidade do coração”.

O Arcebispo Primaz pediu a 
toda a Arquidiocese que se dei-
xe contagiar “pela imaginação e 
criatividade”, seguindo o esti-
lo de Deus - que define como 
de “proximidade, compaixão 
e ternura” - e um “dinamismo 
pastoral” que exige uma con-
versão “pessoal, pastoral e mis-
sionária”. E foi essa conversão 
que o levou a citar o Papa Fran-
cisco para falar do sonho com 

uma “opção missionária capaz 
de transformar tudo”.

Afirmando a vontade de vi-
sitar as 552 paróquias, 14 arci-
prestados e os vários “serviços 
de proximidade” da Arquidio-
cese de Braga, D. José dirigiu-
-se ao clero diocesano presen-
te na Sé para pedir ajuda aos 
“primeiros e indispensáveis 
colaboradores”, com quem 
quer “caminhar juntos para o 
futuro”, para ser “pai e pas-
tor”, e deixou claro que “tudo 
na Igreja deve tornar visível e 
reconhecível o rosto de Cristo”.

A eucaristia solene de iní-
cio do ministério pastoral de 
D. José Cordeiro contou com 
a presença do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, da Ministra da Justiça 
e da Administração Interna, 
Francisca Van Dunem, dos pre-
sidentes de vários municípios 
do território da Arquidiocese 
de Braga e ainda outras autori-
dades civis e militares.

A Confraria de Nossa Senho-
ra do Sameiro saúda o Senhor 
D. José Cordeiro, assegurando-
-lhe a sua inteira comunhão, 
confiando a Nossa Senhora do 
Sameiro o seu ministério epis-
copal nesta Arquidiocese!

Tomada de Posse e início do Ministério 
Episcopal de D. José Cordeiro
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“Toda a nossa glória está na 
Cruz de nosso Senhor Jesus 
Cristo!”, é o título da  Mensa-
gem para o Tempo de Qua-
resma  e Páscoa, escrita por D. 
José Cordeiro, novo Arcebispo 
Primaz, e D. Nuno Almeida, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
de Braga.

“Na sua materna sabedoria, 
a Igreja propõe um caminho de 
Quaresma e Páscoa para nos 
centrar no mistério nuclear da 
nossa fé: a vida, paixão, morte 
e ressurreição do Senhor Jesus 
Cristo, que nos infunde o Seu 
Espírito para nos enviar em mis-
são. Peregrinos do Evangelho 
da Esperança, sentimo-nos im-
pelidos a caminhar com todos: 
leigos, consagrados, sacerdotes, 
diáconos, numa experiência sa-
maritana e sinodal de ser Igreja. 
Como filhos amados de Deus, é 
com todos, sem exceção e fra-
ternalmente, que nos dispomos 
a fazer caminho para que do 
«amor nasçam gestos»”, escre-
vem, recordando o actual Plano 
Pastoral da Arquidiocese.

D. José Cordeiro e D. Nuno 
Almeida afirmam que o “ca-
minho da vida de cada pes-
soa tem uma história, uma 
densidade própria, marcada 
pelas relações que estabelece 
e pelos seus contextos e cir-
cunstâncias”, não sendo por 
isso um único e rectilíneo ca-
minho, mas “um conjunto  

de caminhos que se cruzam e 
configuram frequentemente 
como uma encruzilhada”.

Na mensagem, são recorda-
das pessoas que vivem nesses 
cruzamentos ou encruzilha-
das, como as crianças privadas 
de afectos, os jovens que expe-
rimentam a incerteza do futuro 
e do desemprego, as famílias 
que eventualmente encaram 
uma separação, os idosos que 
possam sentir-se sozinhos, ou 
os prisioneiros, enlutados ou 
doentes, entre muitos outros. 
“Rezamos por todos os que 
vivem indiferentes e apáticos 
à fé cristã nas encruzilhadas da 
ausência de esperança. Nin-
guém está só!... Cada pessoa 
está unida ao amor de Cristo, 
que deu a vida por nós. É o 
amor que salva, não é o sofri-
mento!”, sublinham.

O Arcebispo Primaz e o 
Bispo Auxiliar afirmam que 

é fundamental – mesmo que 
haja algum desnorte no rumo 
a seguir – “não perder do hori-
zonte” o ponto central da vida 
cristã: Jesus Cristo, o Crucifica-
do e Ressuscitado. “Ele revela-
-se como centro fundamental 
da nossa vida na cruz, qual 
ponto nevrálgico que dá senti-
do aos nossos caminhos e, por 
conseguinte, às encruzilha-
das em que muitas vezes nos 
encontramos. O caminho da 
Quaresma aparece-nos, assim, 
como um rumo de esperan-
ça, que apresenta passos con-
cretos para a nossa conversão 
pessoal, pastoral e missionária, 
através de uma redescoberta 
da relação com Deus (oração), 
com os outros (partilha) e con-
nosco próprio”, escrevem.

Na Mensagem é ainda re-
velado que o Contributo Pe-
nitencial deste ano será des-
tinado ao    “Fundo Partilhar 

com Esperança” e à missão em 
Ocua, Pemba.

Quaresma é tempo de lan-
çarmos o olhar à Cruz do Se-
nhor Jesus, como sinal de re-
denção, assim como à Sua 
morte, como aurora de Páscoa! 
É nesta gradação da morte 
para a vida, que vamos situar 
a nossa penitência quaresmal, 
a nossa mortificação redento-
ra. É nesta busca de vitória que 
queremos passar pela humil-
dade da nossa Reconciliação, 
sabendo que é nesse pequeno 
abatimento que está a alegria 
da nossa Páscoa. Procuremos 
o Sacramento da Reconcilia-
ção! Quantos cristãos, devido 
à pandemia, abandonaram 
este Sacramento!? Aqui, no 
Sameiro, durante todo o dia 
de Domingo, na Capela das 
Confissões, na Cripta, estão 
sacerdotes disponíveis para 
atender em Confissão. Não 
será, esta Quaresma, uma boa 
oportunidade celebrarmos o 
amor de Deus, reconciliando-
-nos com Ele, connosco e com 
os irmãos?!...

Como o Povo de Deus, que, 
após, o cativeiro, se sentiu 
liberto e após as agruras do 
deserto, chegou à Terra Pro-
metida, também nós, pela 
penitência da Quaresma, 
feita de oração mais intensa, 
de mortificação mais sentida 
e de partilha mais generosa, 
chegaremos às alegrias da 
Páscoa!

MENSAGEM PARA A QUARESMA E PÁSCOA

Foi sempre desejo, ao longo 
destes anos, das várias Mesas 
da Confraria, que o Sameiro ti-
vesse Religiosas envolvidas nas 
suas actividades. As Irmãs Do-
minicanas de Santa Catarina 
de Sena foram as primeiras a 
chegar ao Sameiro, trabalhan-
do no Centro Apostólico e na 
Casa das Estampas. Fundaram 
a primeira Comunidade, no Sa-
meiro, em 1 de Junho de 1939, 
tendo como Superiora, a Ir. 
Maria de São Tomás de Aquino 
Eucarístico de Jesus de Figuei-
redo. Aqui, as Irmãs atendiam 
milhares de peregrinos que 

sobem a implorar as bênçãos 
da Mãe do Céu; recebiam  as 
ofertas maiores que a devoção 
dos fiéis levam a entregar no 
Sameiro, para ajudar as gran-
des obras e ao culto de Nossa 
Senhora. Durante vários anos, 
cuidaram da ornamentação e 
roupas da Basílica. Sempre fo-
ram muito acarinhadas e muito 
contribuíram para o engrande-
cimento do Sameiro. 

Devida a escassez de voca-
ções, infelizmente, tiveram que 
deixar o Sameiro em finais de 
Novembro passado. Ultima-
mente, a Comunidade era for-

IRMÃS DOMINICANAS mada por três Irmãs: a Ir. Praze-
res Lopes Machado, a Ir. Marta 
Vaz e a Ir. Lurdes.

A Confraria do Sameiro agra-
dece, penhoradamente, às Irmãs 
Dominicanas, nas pessoas da 
Madre Geral (Ir. Rita Nicolau) e 
da Madre Provincial (Ir. Alzira) 
todo o Bem que desenvolveram 
e fizeram em prol do Santuário 
do Sameiro e de quantos aqui 
acorrem, peregrinos ou simples 
turistas!... Irmãs, obrigado pelo 
vosso zelo, dedicação e aposto-
lado! 

Imploramos de Deus, pela 
mediação de Nossa Senhora 
do Sameiro, as maiores bên-
çãos para toda a Congregação, 
rogando a recompensa eterna 

para todas as Irmãs falecidas e 
que aqui trabalharam e devota-
ram ao culto da Imaculada Con-
ceição do Sameiro!
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POESIA DO SAMEIRO
Hino da Imaculada Conceição do Sameiro

Do grão Pio o infalível oráculo
Definiu ser doutrina do céu,
Que do Verbo ao feliz Tabernáculo
Não manchou do pecado o labéu.

CORO 
 Glória à Virgem, que sempre puríssima
 Esmagou a cabeça do dragão; 
 Em memória a Nação fidelíssima
 Lhe dedica esta sacro padrão.

 Todo o mundo exultou de alegria
Quando a voz do Pastor escutou,
Definindo que Deus a Maria
Da desgraça comum preservou
 
 Entre as claras de Lísia cidades,
 Lusa Roma, da Espanha a Primaz,
 Reptir às vindouras idades
 O triunfo da Virgem se apraz.

Do Sameiro nas belas alturas,
Majestoso, elevado padrão
Anunciaàs idades futuras
De Maria a feliz Conceição.
 
 Salvé monte mil vezes famoso
 Entre os montes do bom Potugal!
 Em teu cimo já brilha vistoso
 Da ventura e da Paz o sinal.

Celeste Ísis de alegre bonança!
Ó Maria! O tributo de amor
De teu povo recebe,e lhe alcança
As delícias da Paz do Senhor.

 Da montanha hoje a ti consagrada
 Abençoa este povo fiel;
 Livra-o sempre, ó clemente advogada,
 Do infernal inimigo cruel.

Abençoa o universo católico,
Abençoao Pontífice-Rei, 
Que proclama do sólio apostólico

Sãs verdades da Fé e da lei.

P. martinho a. P. da silva

Este hino foicomposto pelo P. Martinho paraa solenidade 
da Bênção da estátua da ImaculadaConceição no monumento 
do Monte Sameiro.

O P. Martinho António Pereira da Silva nasceu em Braga,na 
Rua de Santo António, em 8 de Outubro de 1812. Faleceu re-
pentinamente na noite de 7 para 8 de Abril de 1875, em casa do 
amigo P. Manuel da Costa Faria da Silva, em Vila do Conde. 
Foi o fundador do Santuário do Sameiro.

O Pe. Armin Maria Kue-
min,  da Ordem dos Cónegos 
Regrantes da Santa Cruz, vai 
partir para uma nova missão 
no Brasil, deixando a Comuni-
dade presente aqui no Samei-
ro, da qual era Superior desde 
2010. Nasceu a 31 de Janeiro 
de 1949, na Suíça, tornando-se 
Religioso Crúzio a 1 de agosto  
de 1980 no Brasil. Foi ordenado 
Sacerdote a 8 de de Dezembro 
de 1977,   no Brasil. Foi Supe-
rior da Comunidade de Fátima 
entre 2000-2010 e em Braga de 
2010 a 2022.

Os Padres da Santa Cruz 
prestam uma preciosa ajuda 
no Serviço Religioso do San-
tuário do Sameiro: no atendi-
mento em Confissão aos Do-
mingos durante todo o dia e na 
celebração da Santa Missa das 
16.30 horas de segunda-feira 
e sempre que lhes é solicitada 
colaboração. O Pe. Armín foi 
também colaborador do Jornal 
“Ecos do Sameiro”, escreven-
do mensalmente um artigo so-
bre variados temas de doutrina 
e espiritualidade.

Nesta hora de despedida, o 
Reitor do Sameiro, Pe. Delfim 
Coelho, e a Confraria agrade-
cem toda a colaboração e so-

licitude pastoral do Pe. Armín 
Maria, rogando a Nossa Se-
nhora do Sameiro, de quem 
é tão fervoroso devoto, que 
o cumule de bênçãos e gra-
ças para esta nova missão que 
abraça! Mesmo longe fisica-
mente, continuarão a unir-nos 
os laços da amizade, da comu-
nhão e da oração! Bem-haja 
por tudo, Pe. Armin Maria!

Ao Pe. Anselmo, novo Su-
perior da Comunidade, dese-
jamos os maiores êxitos, espe-
rando poder continuar a contar 
com a sua (e de toda a comuni-
dade) colaboração no Santuá-
rio do Sameiro! 

“Perguntaram ao grande 
matemático árabe Al-Juarismi 
sobre o valor do seu humano e 
ele assim respondeu:

- se tem ética, então o seu 
valor é 1;

- se, além disso, é inteligen-
te, junta-lhe um zero e o seu 
valor será 10;

- se também é rico, soma-
-lhe outro zero e será 100;

- se, sobre isso tudo, é ainda 
uma boa pessoa, junta-lhe outro 
zero e o seu valor será 1.000.

Mas se perde o 1, que cor-
responde à ética, perderá todo 
o seu valor, pois só ficarão os 
zeros.

Muito simples: sem valo-
res éticos e princípios sólidos, 
nada ficará: apenas delinquen-
tes, corruptos e más pessoas”.

O VALOR DO SER HUMANO
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Quem chega ao Sameiro, e 
se volta para o santuário, depa-
ra com quatro bem concebidas 
estátuas, erectas solenemen-

O SAMEIRO, Solar da Imaculada
Este é o titulo do livro, de au-

toria do Cónego José Borges, na 
altura Reitor do Santuário do 
Sameiro, e que nos dá uma fide-
digna imagem da origem deste 
belo espaço, o porquê, quando e 
o que representa para todos os 
portugueses.

Como temos recebido imensos 
pedidos para “contarmos a histó-
ria do Sameiro”, vamos, a partir 
deste número do Ecos do Samei-
ro, socorrendo-nos do livro acima 
citado, para podermos responder 
aos anseios daqueles, e de outros 
provavelmente, interessados em 
conhecer esta bonita história.

Casa das Estampas no Sa-
meiro, por um valor simbólico. 
Podem, caso assim entendam, 
adquiri-lo e assim ficarem com 
“toda a história em casa”.

(continuação do número anterior)

OS DOUTORES MARIANOS

nunca poerder qualquer parcela 
de tempo, que é de Deus e das 
almas. Animado por ardente zelo 
apostólico, dedicou-se à prega-
ção oral e escrita, procurando 
incitar as almas a seguirem o 
Evangelho de Jesus, aprendendo 
nele a prática de todas as virtu-
des, que conduzem à santidade.

Conhecedor exímio da Moral 
Cristã, foi o grande moralista, 
cuja doutrina segura ainda hoje 
é amplamente seguida pelos 
mestres.

Sendo devotíssimo de Nos-
sa Senhora, deixou-nos o livro 
“Glórias de Maria”, em que ce-
lebra os privilégios da Mãe de 
Deus, tecendo-Lhe os mais fer-
verosos louvores.

Homem de áspera penitên-
cia, Deus lhe concedeu dons 
admiráveis, como a profecia, a 
sondagem dos corações e ou-
tras manifestações miraculosas. 
Embora contra sua vontade, foi 
eleito Bispo de Sant’Ágata dei 
Goti, gastando a sua vida na 
evangelização e na revisão das 
Constituíções da Congregação 
que fundou.

Morreu em Campânia, entre 
os seus, em 1787.

Em 1816, Pio VII proclamou-
-o Bem-aventurado e Gregório 
XVI, em 1839, inscreveu-o no 
catálogo dos Santos. Finalmen-
te, Pio IX proclamou-o Doutor 
da Igreja.   

in “o sameiro, solar da imaCulada” 
de Cónego José borges

(continua no próximo número)

esclarecedora das suas vidas e 
obras.

SANTO AFONSO 
MARIA DE LIGÓRIO

Santo Afonso Maria de Ligó-
rio nasceu em Nápoles (Itália), 
em 1696, oriundo de uma fami-
lia pertencente à classe nobre 
de então.

Foi feliz prenúncio da sua 
santidade o amor, que, des-
de a infância, dedicou à prática 
da caridade e outras virtudes, 
acompanhando outros jovens 
no auxílio que prestavam aos 
pobres e enfermos.

Na sua adolescência e juven-
tude, conjugou de tal modo a 
piedade com o amor ao estudo, 
que, bem cedo, obteve a láurea 
em direito civil e canónico. Ten-
do-se dedicado, durantealgum 
tempo, com êxito, ao trabalho 
forense, depressa descobriu que 
era caminho perigoso para quem 
desejava, em todas as actuações, 
ser verdadeiro e honesto.

Tendo renunciado ao casa-
mento que seu pai lhe propunha, 
dedicou-se, definitivamente, à 
vida de piedade. Ordenado sacer-
dote, cuidou, de modo especial, 
da conversão dos mais afastados 
de Deus, sobretudo pobres e ile-
trados.

Fundou a Congregação do 
Santíssimo Redentor, para sa-
cerdotes, cuja a missão especial 
seria pregar o Evangelho pelas 
aldeias, aos pobres, à imitação 
de Jesus Cristo. Na sua vida sa-
cerdotal, obrigou-se, por voto, a 

te em seus pedestais, como 
que a servirem de pórtico de 
ingresso à zona privilegiada, 
que circunda a Basílica. É uma 
homenagem silenciosa a qua-
tro insignes doutores daIgreja, 
que, em diversas eras da sua 
história, honraram Maria, com 
a sua pregação eos seus escri-
tos, refutando os erros e apre-
sentando a verdadeira doutrina 
em oposição às heresias, que, 
descarada ou disfarçadamente, 
se iam infiltrando entre o povo 
de Deus.

É bom conhecer estes 
insignes lutadores, que, além 
de outras razões para serem 
homenageados, foram grandes 
devotos de Maria, a Quem, de 
modo especial, consagraram as 
suas inteligências e os seus escri-
tos, que ainda hoje são doutrina 
certa e segura, para quem deseja 
aprofundar os seus conhecimen-
tos teológicos e acrisolar a sua 
devoção à Santíssima Virgem.

Não fica mal, nesta breve his-
tória do Sameiro, uma palavra 
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POESIA DO SAMEIRO

À VIRGEM DO SAMEIRO

DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA

DONATIVOS - OBRAS DA CASA DAS ESTAMPAS

NOME OFERTAS
Ofertas Casa das Estampas 894,00 €

António Xavier Correia e esposa (bodas de ouro) 10,00 €
Alcino Silva e Maria Aurora (bodas de prata) 20,00 €
Rosa Gomes 40,00 €
António Pedro Rodrigues Teles 10,00 €
Anónimo 50,00 €

Total 1.024,00 €

Nota: Donativos recebidos em janeiro 2022

VALOR ESTIMADA DA OBRA 180.000,00 €

VALOR ANTERIOR: 175.934,00 €

OFERTAS
VALOR EM 

FALTA
João Vieira Faria 20,00 € 175.914,00 €  
Domingos Costa 20,00 € 175.894,00 €  
Francisco Silva 5,00 € 175.889,00 €  
Maria do Carmo Palha 100,00 € 175.789,00 €  
Francisco Silva 5,00 € 175.784,00 €

Total 150,00 € 175.784,00 €  

Nota: Donativos recebidos janeiro 2021

O Sameiro perdeu um dos 
seus grandes Amigos: o Mon-
senhor Joaquim Fernandes. 
Faleceu, no dia 8 de Fevereiro, 
aos 105 anos de vida, comple-
tados no dia 6 de setembro do 
ano passado. 

Joaquim Fernandes nasceu 
em 1916 na freguesia de Mou-
quim, concelho de Vila Nova 
de Famalicão. Frequentou os 
Seminários de Braga, cujo cur-
so concluiu em 1945. Foi orde-
nado a 8 de julho desse ano.

A 6 de fevereiro de 1946 foi 
nomeado coadjutor da Igreja 
de Santo Adrião, em Vila Nova 
de Famalicão, ascendendo a 
Pároco e Arcipreste do Conce-
lho oito anos depois. Foi Vigá-
rio Episcopal com D. Francisco 
Maria da Silva e, depois, com 
D. Eurico Nogueira. Foi no-
meado Cónego da Sé de Bra-
ga por D. Francisco Maria da 
Silva e, mais tarde, nomeado 
Monsenhor pela Santa Sé. Sa-
cerdote com uma ação de lar-
gos anos na propagação da fé 
e em obras de solidariedade 

social em Famalicão, criou, por 
sua força, esforço e vontade, o 
atual Centro Pastoral e Cívico, 
a nova Igreja Matriz, a Creche 
– Mãe e jardim – escola e a Re-
sidência Paroquial.

A viver em Mouquim, de-
pois de ter resignado em 1995, 
Joaquim Fernandes esteve du-
rante mais de meio século ao 
serviço do Arciprestado de Fa-
malicão, deixando bem vinca-
da a sua marca cívica, religiosa, 
social e cultural no concelho.

Anualmente, no dia dua sua 
ordenação sacerdotal ou da 
Missa Nova e no dia do seu 
aniversário natalício, vinha 
visitar Nossa Senhora do Sa-
meiro e concelebrar na Santa 
Missa. No final da celebração, 
usava da palavra para mani-
festar a sua alegria em poder 
estar mais um ano aos pés da 
Virgem Maria, contando como, 
desde criança, ficou marcado 
para sempre pela devoção à 
Imaculada Conceição, pois vi-
nha ao colo da sua mãe, que 
peregrinava a pé desde Mou-

quim ao Sameiro. Interessava-
-se sempre pelo desenvolvi-
mento do Sameiro cujas obras 
e melhoramentos acompanha-
va com entusiasmo. 

Nas exéquias que tiveram 
lugar no dia 9 de Fevereiro, à 
tarde, na igreja paroquial de 
Mouquim, o Santuário do Sa-

meiro esteve representado 
pelo seu Presidente e Deão 
do Cabido, Cónego José Paulo 
Abreu, e pelo Reitor, Pe. Delfim 
Coelho.

Esperamos que Nossa Se-
nhora tenha acompanhado a 
sua alma até à presença do Seu 
Divino Filho.

MONSENHOR JOAQUIM FERNANDES
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MARÇO – MÊS DE SÃO JOSÉ
Em pleno mês de Março, in-

voquemos São José, que, agora, 
no Céu, é o protector e defensor 
da Santa Igreja – Corpo Místico 
de Cristo – como protegeu e de-
fendeu, aqui na terra, o próprio 
Jesus, que Deus confiou ao seu 
coração de Pai.

Glorioso S. José, chamavam-
-vos o justo, o silencioso, o 
guarda do Redentor. Eu prefiro 
chamar-vos meu amigo.

Juntamente com Jesus, Vos-
so Filho e meu salvador, e com 
Maria, vossa esposa e minha 
mãe, Vós ocupais um lugar es-
pecial no meu coração e na mi-
nha vida.

A vossa presença no meu ca-
minho é tão discreta como foi o 
vosso silêncio; todavia eu sinto 

no entardecer da vida. Escutai a 
minha oração, aquela que sem-
pre vos dirijo: Jesus, Maria, José, 
dou-vos o meu coração, o meu 
espírito e aminha vida.

S. José, meu amigo, eu vos 
peço: conduzi-me ao Senhor 
que me chama e pedi-Lhe que 
me acolha no Seu Paraíso. 

Amén. 

claramente o vosso olhar aten-
to, o vosso coração providente, 
a vossa mão compassiva.

Vossas dúvidas e hesitações 
em aceitar Maria naquela mis-
teriosa conjuntura aproximam-
-me mais de vós. Conduzi-me 
quando as trevas e a noite tor-
narem incertos os meus passos.

Onde está o Senhor? Vós que 
O procurastes, Vós que O en-
contrastes, dizei-me onde Ele 
se encontra, na monótona su-
cessão dos dias sem história, 
esmagado de trabalhos e preo-
cupações, ou de solidão e tédio, 
quando a provação e o sofri-
mento se tornam o pão de cada 
dia; quando a esperança excita 
a minha coragem convidando-
-me a avançar com mais entu-
siasmo; quando o meu coração 

O quer amar, a Ele em primei-
ro lugar e aos outros com Ele e 
n´Ele; quando se vem junto de 
vós buscar conforto, amizade e 
alegria.

S. José nosso amigo, vós que 
caminhastes por entre luzes e 
sombras, ensinai-me a encon-
trar o Senhor no quotidiano da 
minha vida.

Vós, a testemunha privilegia-
da da acção do Espírito Santo, 
ajudai-me a reconhecer as Suas 
maravilhas e a ser-Lhe obe-
diente.

Vós, o sempre solícito a to-
das as necessidades de Jesus e 
de Maria, abri o meu coração e 
as minhas mãos aos anseios de 
todos.

S. José, meu amigo, vós que 
partistes tão silenciosamente 
para a Pátria celeste, dignai-
-vos permanecer a meu lado, 


